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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
Denný letný umelecký tábor 

 
 
 

Týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa do Letného denného umeleckého tábora  
 
 
Meno a priezvisko dieťaťa:.......................................................................................................... 
 
Dátum narodenia:..............................rodné číslo......................................................................... 
 
Bydlisko(presná adresa):.............................................................................................................. 
 
Zákonný zástupca: :...................................................................................................................... 
 
Telefón: ............................................email: ................................................................................. 
 
 
Názov a termín tábora: 
 
Divadelný tábor: 02.07.-06.07.  Výtvarný tábor:  16.07.-20.07. 
   16.07.-20.07.     23.07.-27.07. 
   30.07.-03.08.      06.08.-10.08. 
   13.08.-17.08.     13.08.-17.08. 
 
Tanečný tábor: 09.07.-13.07. (5-10rokov, 11-15rokov)      
   23.07.-27.07. (5-10rokov)  
   06.08.-10.08. (5-10rokov, 11-15rokov)  
 
Šmolkovia:   02.07.- 06.07 
   23.07.-27.07  
   30.07.-03.08. 
 
 
Poznámky: (alergie, lieky, zvláštnosti)......................................................................................... 
 
 
 
 
V ..................... dňa ............................  Podpis rodiča: ........................................... 
 
 
 

Platbu prosím uhradiť na číslo účtu IBAN: SK3609000000005143459081,                                                              
VS: deň nástupu na tábor v tvare DDMM, do poznámky uviesť meno dieťaťa 
                                            
Ceny:  Tanečný tábor: do 30.5.2018 - 89,- €, po 30.5.2018  95,- €, 
           Šmolkovia:   do 30.5.2018 - 39,- €, po 30.5.2018  45,- €, 
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Prehlásenie rodičov     
 

-  Beriem na vedomie, že účastník /moje dieťa/ nie je organizátorom poistený. 
 

-  Podľa § 7 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších 
predpisov súhlasím s možnosťou spracovania uvádzaných osobných údajov na 
účely organizácie tábora. Osobné údaje budú po spracovaní archivované po dobu 
zákonom stanovených lehôt a nsledne dané na likvidáciu. 

 
-  Ako zákonný zástupca dieťa a súhlasím so spracúvaním fotografií a iných 

obrazových záznamov môjho dieťaťa, získaných počas činnosti letného tábora, na 
účely propagácie činnosti ART STUDIA Z. Uvedený súhlas je platný až do 
písomného odvolania.   

 
- Vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, a že príslušný 

orgán verejného zdravotníctva ani ošetrujúci lekár menovanému dieťaťu nenariadil 
karanténne opatrenie /karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad/. Nie 
je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej 
domácnosti,   prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli 
na prenosné ochorenie napr. /hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových 
blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).Zároveň vyhlasujem, že dieťa netrpí 
epileptickými záchvatmi, kardiovaskulárnym ochorením, či iným závažným 
ochorením, pri ktorom sa neodporúča zvýšená pohybová aktivita. 

 
 
 

Potvrdzujem, že moje dieťa bude odchádzať z tábora:  
 samé*  
 v sprievode rodičov* 
 
*nehodiace sa škrtnite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Dátum:                                     Podpis zákonného zástupcu: 
 


